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Na starcie otrzymujesz od nas 92 punkty – tyle ile masz decyzji do podjęcia. Za każdą poprawną odpowiedź otrzymasz
dodatkowy 1 punkt, za błędną zabieramy dany punkt. Gdy nie odpowiadasz, zachowujesz podarowany punkt. Pamiętaj, że
każda z odpowiedzi A, B, C, D może być fałszywa lub prawdziwa. W czasie konkursu nie wolno używać słowników, notatek,
podręczników i innych pomocy naukowych. Sprawdź, czy arkusz testowy jest dopasowany do Twojej kategorii wiekowej i czy jest
obustronnie zadrukowany. Zgłaszaj wszelkie nieprawidłowości. O szczegółach i wydarzeniach konkursu czytaj na stronie
www.jersz.pl i fb.com/LowcyTalentowJersz. Wyniki konkursu będą dostępne 6 tygodni po konkursie.
Życzymy sukcesów i zapraszamy do testu konkursowego Omnibus!
Sezon na kask i dwa kółka, Gazeta Wyborcza, Co jest grane? piątek-czwartek 28 maja - 3 czerwca 2012

W niedzielę o godz. 11 startuje Bike Maraton – najpopularniejszy cykl maratonów rowerowych.
Miłośnicy dwóch kółek spotkają się na osiedlu Malowniczym przy ul. Marszowickiej, skąd wspólnie
wyruszą w trasę. Kto ma rower i kask, może swobodnie przejechać najkrótszy i najłatwiejszy dystans Medano
(Mini), czyli 28 km. Mega dystans to 57 km, dla średnio zaawansowanych kolarzy, a królewski Giga (81 km) dla
wprawnych zawodników trenujących kilka razy w tygodniu. Po starcie głównych dystansów na terenie
miasteczka rowerowego rozpoczną się bezpłatne wyścigi dla dzieci. Maluchy, w których jeszcze nie obudził się
duch rywalizacji, mogą spędzić czas w miasteczku rozstawionym przy Marszowickiej. Wśród licznych atrakcji
przygotowano m.in. rowerowe przedszkole dla dzieci, strefę testową rowerów i kiermasz sprzętów dla
miłośników dwóch kółek. Dla pierwszych 2012 osób przewidziane są pamiątkowe T-shirty z imprezy. Zapisy do
piątku przez Internet na stronie: www.bikemaraton.com, w sobotę od 16 do godz. 21 na miejscu imprezy oraz w
niedzielę od 8 do 10 także na Marszowickiej. Udział w maratonie to koszt 70 lub 80 zł.
Pamiętaj! Wszystkie pytania odnoszą się do powyższego tekstu!
1. Powyższy tekst:
A) należy do literatury pięknej

B) jest napisany prozą

2. Piszącego można nazwać:
A) autorem
B) dziennikarzem

C) jest artykułem z gazety D) przedstawia akcję

C) poetą

3. Adresatem powyższego tekstu są:
A) ludzie zrzeszeni w klubie
B) wszyscy chcący wziąć udział w imprezie
4. Tytuł powyższego tekstu:
A) sugeruje jego problematykę
C) informuje o czasie imprezy

D) powieściopisarzem
C) rowerzyści

D) kierowcy

B) wskazuje na adresata
D) informuje o miejscu

5. Z tekstu wynika, że:
A) wszyscy uczestnicy muszą być w tym samym stopniu przygotowani
B) w imprezie wezmą udział ludzie o różnym stopniu zaawansowania
C) uczestnicy sami określą dystans dla siebie
D) w imprezie będą mogły wziąć udział nawet dzieci
6. Miłośnicy dwóch kółek to:
A) wieloma słowami zastąpiony wyraz rowerzyści
C) określenie wyrażające szacunek dla rowerzystów
7. Celem powyższego tekstu jest:
A) informacja o imprezie
C) zachęcenie do udziału

B) pogardliwe określenie rowerzystów
D) określenie urozmaicające styl wypowiedzi

B) ocena imprezy z punktu widzenia jej uczestnika
D) podanie warunków uczestnictwa

8. W powyższym tekście znajdziemy:
A) cytaty
B) wyrazy obcego pochodzenia

C) wyłącznie wyrazy polskie

D) opisy

9. Stwierdzenie najpopularniejszy cykl maratonów:
A) jest oceną
B) sugeruje, że są jeszcze inne imprezy tego typu
C) jest opinią uczestnika
D) pochodzi od autora tekstu
10. Stwierdzenie cykl maratonów rowerowych:
A) nawiązuje do innej dyscypliny sportu
C) informuje o tym, że impreza będzie składała się z wielu spotkań

B) określa charakter imprezy
D) informuje o uczestnikach

11. Z powyższego tekstu dowiadujemy się, że koszulki:
A) otrzymają wszyscy uczestnicy
B) będą losowane
C) otrzymają ci, którzy przybędą pierwsi
D) otrzymają zwycięzcy
12. Dzieci, które będą brały udział w imprezie:
A) ponieważ nie obudził się w nich duch rywalizacji, w ogóle nie będą się miedzy sobą ścigać
B) mogą nie brać udziału w wyścigach
C) muszą pokonać najkrótszy dystans (28 km)
D) muszą przez cały czas być pod opieką rodziców
13. Tekst informuje, że w miasteczku rowerowym:
A) można będzie przetestować swój rower
B) można będzie zakupić osprzęt rowerowy
C) będzie można przebywać tylko dzieciom
D) zorganizowany zostanie warsztat dla rowerów
14. Tekst podaje informacje o:
A) opłacie za uczestnictwo
C) terminach zapisów

B) formie zapisania się
D) czasie rozpoczęcia i zakończenia imprezy

15. Zgodnie z treścią powyższego tekstu:
A) wszyscy uczestnicy muszą mieć kaski
C) liczba uczestników jest ograniczona

B) impreza trwa od piątku do niedzieli
D) impreza ma swoją stronę internetową

16. Sformułowanie duch rywalizacji oznacza:
A) strach przed rywalizacją B) chęć rywalizacji

C) nieuczciwą rywalizację

17. Wyraz sezon:
A) ma dwie samogłoski
C) ma dwie sylaby

B) ma tyle samo samogłosek co spółgłosek
D) ma tyle samogłosek co sylab

18. Miłośnik to:
A) rzeczownik
C) wyraz mający wyłącznie formę liczby pojedynczej
19. W wyrazie przedszkole mamy:
A) trzy sylaby
C) trzy samogłoski

D) zaciętą rywalizację

B) inaczej hobbysta
D) wyraz niemający formy rodzaju żeńskiego

B) głoskę zapisywaną za pomocą dwóch liter
D) dwa razy więcej spółgłosek niż samogłosek

20. Formę bezokolicznika ma czasownik:
A) przyjechać
B) może

C) spędzić

D) rozpoczną się

21. Rzeczownikiem jest wyraz:
A) zapisy
B) udział

C) atrakcji

D) miejscu

22. Poprawnie podzielono na sylaby wyraz:
A) ma-lo-wni-czym
B) sp-ędzić

C) test-ową

D) śred-nio

23. Wyraz koszt:
A) jest rzeczownikiem B) ma jedną sylabę C) ma trzy spółgłoski D) ma formę liczby pojedynczej i mnogiej

